
KÄSITYÖ	(pj.	Manne	Kallio,	Sirpa	Kokko	ja	Mika	Metsärinne)	
	
(Jokaiselle	esitykselle	varattu	30	min,	josta	20	min	esitelmä	ja	10	min	keskustelu)	
	
13.00–14.30		Sessio	I	A	&	I	B		
	
	 Sessio	I	A	(pj.	Sirpa	Kokko)	 Sessio	I	B	(pj.	Manne	Kallio)	
13.00–
13.30		

Narratiivinen	käsityöilmaisu	teknologian	
avulla			
Päivi	Fernström	&	Henna	Lahti	/	Helsingin	
yliopisto				
	

Utbytesstuderandes	upplevelser	av	
slöjd			
Pia	Brännkärr	/	Åbo	Akademi		
	

13.30–
14.00		

Etäkässää	koronaviruksen	varjossa				
Mia	Porko-Hudd	&	Juha	Hartvik	/	Åbo	
Akademi	
	

Tsiigaa	yhteiskunnan	ilmiöitä	
Jenni	Suomela	/	Helsingin	yliopisto	
	

14.00–
14.30		

Käsityötä	etänä	
Anna	Kouhia,	Kaiju	Kangas	&	Sirpa	Kokko	/	
Helsingin	yliopisto	
	

Työturvallisuuspoikkeamien	vähentä-
minen	ennakkoehtona	opettaa	tekno-
logiaa	erityisopetuksessa	
Jouni	Kaipainen	/	Teknisten	aineiden	
opettajat	TAO	r.y.			
	

	
	
14.45–16.15		Sessio	II	A	&	II	B		
	
	
	 Sessio	II	A	(pj.	Sirpa	Kokko)	 Sessio	II	B	(pj.	Mika	Metsärinne)	
14.45–
15.15		

Designajattelu	kokonaisen	käsityöproses-
sin	uudistajana	
Satu	Grönman	&	Eila	Lindfors	/		Turun	yli-
opisto	(Rauman	Kampus)  				
	

Käsityötieteen	opiskelijoiden	käsityk-
siä	teknologiasta	
Anssi	Salonen	/	Itä-Suomen	yliopisto		
	

15.15–
15.45		

Ilmaisu	käsityön	laaja-alaisena	oppimisen	
ja	opetuksen	kohteena			
Jaana	Kärnä-Behm	&	Beisa	Wilkman	/	Hel-
singin	yliopisto			
	

Teknisen	työn	valinnaisten	opintojen	
vaikuttavuus	tekniikan	alan	opintoihin	
hakeutumiselle	
Hannu	Hämäläinen	/	Helsingin	yliopisto			
	

15.45–
16.15		

Opettajaopiskelijoiden	ajatuksia	ilmaisu-
painotteisesta	käsityöstä	
Ulla	Kiviniemi	/	Jyväskylän	yliopisto			
	

Käsityön	teknisen	työn	työtapojen	teo-
reettis-didaktiset	perusteet			
Mika	Metsärinne,	Antti	Hilmola,	Manne	
Kallio,	Anssi	Salonen	&	Kalle	Virta	/	Hel-
singin	yliopisto		
	

	



ABSTRAKTIT	
	
Päivi	Fernström	&	Henna	Lahti	/	Helsingin	yliopisto				
Narratiivinen	käsityöilmaisu	teknologian	avulla			
	
Tutkimuksen	tavoitteena	on	kehittää	käsityönopettajaksi	opiskelevien	narratiivista	käsityöilmaisua	
teknologian	avulla.	Tutkimus	kytkeytyy	Materialisointi	käsityötieteessä	-opintojaksoon	(5	op),	joka	
on	toteutettu	(2018–2020)	Helsingin	yliopistossa	osana	käsityötieteen	syventäviä	opintoja.	Opin-
tojakson	tavoitteena	on	mm	tutustuttaa	opiskelijat	uudenlaiseen	tapaan	syventää	tieteellistä	ajat-
teluaan	materialisoimalla	käsitteitä	ja	teemoja,	ja	ymmärtää	käsitteellisen	ja	materiaalisen	artefak-
tin	vuoropuhelua.	Vuosien	kuluessa	opintojaksoa	on	kehitetty	digitaalisemmaksi,	jolloin	transme-
diaation	ideaa	on	voitu	toteuttaa	monipuolisemmin.	Transmediaatiossa	medioituja	sisältöjä,	kuten	
tekstejä,	toteutetaan	uudelleen	toisen	median	avulla.	Aikaisempi	tutkimus	(Smith,	Kiili	&	Kauppi-
nen,	2016)	osoittaa,	että	erilaisia	genrejä	yhdistelevä	opintosuoritus,	kuten	esseen	ja	videon	yhdis-
telmä,	voi	monipuolistaa	opiskelijoiden	argumentointia	ja	syventää	siten	oppimista.	Opintojaksol-
lamme	opiskelijat	tutustuivat	ajankohtaisiin	tieteellisiin	artikkeleihin,	laativat	niiden	pohjalta	oman	
tutkimuskysymyksen	 ja	 linkittivät	 pohdintojaan	 teoreettisiin	 ajatuskarttoihin.	 Transmediaatiossa	
ajatuskartta	 toimi	 materialisoinnin	 lähtökohtana.	 Monessa	 kurssityössä	 teknologia	 mahdollisti	
materialisoinnin	uudenlaisia	toteutustapoja	ja	toi	esille	käsityöilmaisun	erilaisia	muotoja.	Tutkim-
me	 käsityötieteellistä	 tiedon	 luomista	 tarkastelemalla	 ajatuskarttoihin	 liittyviä	 videoita	 ja	muita	
digitaalisia	tuotoksia.	Videoiden	tarkoitus	oli	mahdollistaa	reflektoiva,	sensitiivinen	ja	narratiivinen	
lähestymistapa	 tutkittavaan	 ilmiöön	 tai	 teemaan.	 Perustamme	 lähtökohtamme	aistietnografiaan	
(sensory	ethnography),	 jossa	tiedon	tuottaminen	perustuu	moniaistisuuteen	 ja	kokemuksiin.	Ais-
tietnografiassa	aistit	ovat	 fyysisiä	 ja	psykologisia	mekanismeja,	 joita	käytetään	suhteessa	aikaan,	
paikkaan	 ja	 ihmisiin.	Vastaavasti	narratiiveissa	voidaan	hyödyntää	paikkojen,	ajallisuuden	 ja	sosi-
aalisuuden	ulottuvuuksia.		Esittelemme	kolme	kurssityötä,	jotka	ilmentävät	narratiivisen	ja	digitaa-
lisen	käsityöilmaisun	erilaisia	mahdollisuuksia.	Alustavien	tulosten	mukaan	videot	ja	erilaiset	sovel-
lukset,	 kuten	 ThingLink,	 onnistuvat	 välittämään	 uudella	 tavalla	 käsityöhön	 liittyviä	 kokemuksia,	
havaintoja,	tietämystä	ja	käytäntöjä.		
	
	
Mia	Porko-Hudd	&	Juha	Hartvik	/	Åbo	Akademi	
Etäkässää	koronaviruksen	varjossa				
	
Tutkimuksen	tarkoituksena	oli	selvittää,	mitä	siirtyminen	perusopetuksen	etäopetukseen	aiheutti	
opettajille	 ja	 käsityöaineelle,	 ja	 kuvata	 kuinka	 käsityöopetusta	 toteutettiin	 Suomessa	 keväällä	
2020.	Etäopetus	oli	 Suomen	hallituksen	keskeinen	 tapa	 rajoittaa	koronaviruksen	 leviämistä.	Tut-
kimus	perustuu	videomateriaaliin	kahdesta	ajatushautomosta,	joihin	osallistui	yhteensä	93	opetta-
jaa	56	eri	koulusta.	Åbo	Akademin	järjestämien	ajatushautomoiden	tarkoituksena	oli	tukea	opetta-
jia	uuden	tilanteen	hallitsemisessa	ja	tarjota	heille	foorumi	kollegiaaliselle	yhteistyölle.	Empiirinen	
tutkimus	koostuu	4	tunnista	ja	56	minuutista	videota.	Analyysit	tehtiin	sisältöanalyysinä	NVivossa.	
Aineistoa	analysoitiin	opetukseen	vaikuttavien	olosuhteiden	näkökulmista,	koostuen	opiskelijoista,	
opettajista,	opetustilasta,	koulukoodeista,	opetussuunnitelmista	ja	yhteiskunnasta.	Aineiston	koo-
dauksia	tutkittiin	suhteessa	toisiinsa	sekä	suhteessa	kasvatustieteellisiin	teorioihin	oppimisesta	ja	
opettamisesta.	Tulokset	esitellään	viiden	käsityön	etäopetuksen	piirteen	avulla	koostuen	opettaji-
en	lähestymistavasta	etäopetukseen,	opettajien	yhteistyöstä	kollegoiden	kanssa,	oppilaiden	tilan-
teesta	etäopetuksessa,	käsityötehtävien	luonteesta,	sekä	suoritetuista	ja	mahdollisista	käsityöteh-



tävistä.	Analyysit	osoittavat,	 että	nopea	 siirtyminen	etäopetukseen	 tarkoitti	 sitä,	 että	painopiste	
siirtyi	lyhyempiin	käsityöprojekteihin	ja	oppilaiden	aktivoimiseen,	pitkäaikaisten	kokonaisten	käsi-
työprosessien	 sijaan.	 Käsityöopetukselle	 ominainen	 monipuolinen	 viestintä	 puuttui	 lähes	 koko-
naan	digitaalisista	ympäristöistä.	Etäopetuksen	suurin	haaste	opettajille	oli	luoda	sopivia	tehtäviä,	
jotka	oppilaat	pystyivät	suorittamaan	itsenäisesti,	kun	heillä	ei	ollut	pääsyä	koulun	käsityöympäris-
töön,	käsityön	materiaaleihin	tai	ohjaukseen.	Samalla	opettajat	näkivät,	että	oppiaineessa	on	sisäl-
töjä,	 jotka	rajoitetun	ajan	sopivat	etätehtäviksi	siinä	määrin,	että	ainakin	osa	oppimistavoitteista	
saavutettiin.	Opettajat	näkivät,	että	joitain	etäopetuksen	aikana	käytettyjä	työskentelytapoja	voi-
daan	soveltaa	myös	lähiopetuksessa.	
	
	
Anna	Kouhia,	Kaiju	Kangas	&	Sirpa	Kokko	/	Helsingin	yliopisto	
Käsityötä	etänä	
	
Korona-ajan	 kokemuksia	 käsityön	 etäpedagogiikan	 kehittämisestä	 	 	 Korona-pandemia	 aiheutti	
monia	äkillisiä	yhteiskunnallisia	muutoksia,	kuten	siirtymisen	kokonaan	tai	osittain	etäopetukseen.	
Suomessa	tämä	tarkoitti	myös	käsityönopetuksen	siirtämistä	etäyhteyksien	varaan.	Opettajat	oli-
vat	 yhtäkkiä	 tilanteessa,	 jossa	 käsityötä	 tuli	 opettaa	 ilman	 koulun	 käsityötiloja,	 -välineitä	 ja	 -
materiaaleja,	ja	jossa	mahdollisuutta	konkreettiseen	kädestä	pitäen	ohjaamiseen	ei	ollut.				Tässä	
tutkimuksessa	 tarkastelemme	 käsityön	 etäopetuksen	 pedagogiikka	 ja	 erityisesti	 sen	 mukanaan	
tuomia	 mahdollisuuksia	 ja	 haasteita	 sekä	 vuorovaikutukseen	 liittyviä	 kysymyksiä.	 Tutkimuksen	
aineiston	muodostavat	 dokumentit,	 joita	 eri	 koulutusasteilla	 käsityötä	 opettavat	 sekä	 käsityön-
opettajaopiskelijat	(n=123)	tuottivat	kahden	käsityön	etäopetusta	käsittelevän	webinaarin	aikana.	
Webinaarit	 sisälsivät	 asiantuntija-alustuksia	 sekä	 osallistujien	 ryhmätyöskentelyä.	 Ryhmätyönä	
laadittuihin	 dokumentteihin	 on	 kirjattu	 webinaareihin	 osallistuneiden	 kokemuksia,	 ajatuksia	 ja	
visioita	käsityön	etäopetuksesta.	 	 	Aineistolähtöinen,	 laadullinen	sisällönanalyysi	osoitti,	että	etä-
opetus	tarjosi	mahdollisuuksia	sisällyttää	käsityönopetukseen	enemmän	oppilaiden	arkeen	ja	per-
heisiin	liittyviä	teemoja.	Etäopetuksen	haasteet	liittyivät	materiaalisten,	teknologisten	ja	sosiaalis-
ten	resurssien	epätasaiseen	 jakautumiseen	eri	koulutusasteilla	 sekä	erilaisissa	konteksteissa.	Esi-
merkiksi	osa	oppilaista	sai	opettajien	jakamia	käsitöiden	materiaalipaketteja,	kun	taas	toiset	 jou-
tuivat	 tulemaan	 toimeen	kotoa	 löytyvillä	materiaaleilla.	Etäopetus	oli	myös	opettaja-	 ja	 tehtävä-
keskeisempää	 kuin	 lähiopetus,	 mutta	 opettajilla	 oli	 paremmin	 mahdollisuuksia	 antaa	 oppilaille	
yksilöllisempää	 palautetta.	Monet	 opettajat	mukauttivat	 käsityön	 oppimistehtäviä	 teoreettiseen	
suuntaan,	jotka	kuitenkin	kattoivat	laajoja	teemoja,	kuten	kierrätys	tai	kestävä	kehitys.	Oppilaiden	
keskinäisen	vuorovaikutuksen	tukeminen	koettiin	etäopetuksessa	hankalana.	Vaikka	käsityön	etä-
opetuksen	toteutus	oli	alkuun	hyvin	haasteellista,	opettajat	pystyivät	luomaan	sellaisia	uusia	käy-
täntöjä,	joita	voidaan	hyödyntää	myös	korona-pandemian	jälkeen.	Käsityön	oppiminen	etäopetuk-
sen	aikana	edisti	ymmärrystä	reaalimaaliman	ongelmanratkaisusta.	Käsityön	etäopetuksen	tehtä-
vät	johdattivat	oppilaita	hyödyntämään	käsityöllistä	tietotaitoa	luovasti	omassa	arjessaan.	
	
	
Pia	Brännkärr	/	Åbo	Akademi		
Utbytesstuderandes	upplevelser	av	slöjd			
	
Inom	slöjdvetenskap	vid	Fakulteten	för	pedagogik	och	välfärdsstudier,	vid	Åbo	Akademi	i	Vasa,	har	
det	med	start	från	hösten	2016	skett	en	ökning	när	det	gäller	antalet	utbytesstuderande	med	in-
tresse	av	att	avlägga	en	eller	 flera	 slöjdkurser	under	deras	utbytesperiod	vid	akademin.	Som	en	



följd	av	det	här	har	slöjdvetenskap	också	i	högre	grad	öppnat	upp	möjligheten	för	utbytesstude-
rande	 att	 delta	 i	 olika	 slöjdkurser	 som	 arrangeras.	 För	 en	 del	 utbytesstuderande	 har	 slöjd	 varit	
någonting	helt	nytt	och	obekant	medan	andra	har	haft	något	liknande	i	sitt	hemland.	Det	här	har	i	
sin	tur	resulterat	i	att	det	hos	mig	har	väckts	ett	intresse	för	att	utreda	vad	som	gör	lärandet	och	
verksamheten	i	slöjd	intressant	för	utbytesstuderande.	Den	aktuella	studien	kommer	utgöra	första	
artikeln	i	min	kommande	doktorsavhandling	med	temat	utbytesstuderande	och	slöjd.		Syftet	med	
första	 artikeln	 är	 att	 undersöka	 utbytesstuderandes	 upplevelser	 och	 tankar	 om	 slöjd	 inom	 en	
slöjdkurs	som	de	avlagt	på	universitetsnivå.	Forskningsfrågan	som	studien	utgår	från	är	”Vilka	up-
plevelser	och	tankar	har	utbytesstuderande	av	slöjdkursen?”.	Genom	att	undersöka	utbytesstude-
randes	upplevelser	av	och	tankar	om	slöjd	förväntar	jag	erhålla	ny	kunskap	om	synen	på	slöjd	ur	
ett	 internationellt	 perspektiv.	 	 Det	 empiriska	materialet	 består	 av	 utbytesstuderandes	 skriftliga	
kursuppgifter	från	kursen	Slöjdkunnande	som	gick	vid	Åbo	Akademi	hösten	2018.	De	studerandes	
texter	består	av	reflektioner	kring	praktiska	slöjduppgifter	och	arbetsområden,	dokumentation	av	
genomförda	 slöjdprocesser	 och	 reflektioner	 om	 vad	 de	 lärt	 sig	 i	 relation	 till	 olika	mål	 och	 läro-
plansgrunder	i	deras	hemländer.	På	kursen	deltog	totalt	24	studerande	varav	17	var	utbytesstude-
rande	som	kom	från	sju	olika	länder	i	Europa,	Asien	och	Amerika.	Av	utbytesstuderandena	var	det	
13	som	godkände	att	deras	texter	används	i	forskning.			Det	empiriska	materialet	analyseras	med	
hjälp	 av	Nvivo	 och	 analysen	 pekar	 på	 att	 utbytesstuderandes	 upplevelser	 och	 tankar	 kan	 inled-
ningsvis	delas	in	i	fyra	olika	teman.	Dessa	fyra	teman	är	lärande	under	kursen,	affektiva	upplevel-
ser,	 upplevelser	 i	 relation	 till	 kursens	undervisningsarrangemang	och	 tankar	 kopplade	 till	 stude-
randes	kommande	yrke.	Resultaten	pekar	på	att	studerande	upplever	att	de	under	slöjdkursen	fått	
både	frihet,	ansvar	och	möjlighet	att	utveckla	sig	själv,	både	ämnesteknologiskt	och	på	ett	mera	
personligt	plan.	
	
	
Jenni	Suomela	/	Helsingin	yliopisto		
Tsiigaa	yhteiskunnan	ilmiöitä		
	
Helsingin	yliopiston	varhaiskasvatuksen	monimuotokoulutuksessa,	sekä	viime	kevään	luokanopet-
tajien	käsityön	didaktiikka	ja	varhaiskasvatuksen	käsityön	pedagogiikka	kurssien	rästiryhmässä	on	
kokeiltu	oppimistehtävää	’Tsiigaa	yhteiskunnan	ilmiöitä´	missä	opiskelijat	on	haastettu	käyttämään	
käsityötä	välineenä	yhteiskunnallisten	teemojen	käsittelyssä.	Tehtävään	on	lisäksi	kuuluneet	vaa-
timukset	kokonaisesta	käsityöstä	sekä	molempien,	pehmeiden	 ja	kovien	materiaalien	työtapojen	
sisällyttäminen	projektiin.	Rästiryhmässä	projekti	 toteutettiin	suunnitteluvaiheeseen	saakka,	mo-
nimuotokoulutuksessa	opiskelijoilla	oli	kuukausi	aikaa	sen	toteuttamiseen	oman	työpaikkansa	lap-
siryhmässä.	 	 	 Sen	sijaan,	että	 tehtäisiin	 ristipistoja	 ristipistojen	vuoksi,	 tehtävässä	onkin	 lähdetty	
siitä,	 mitä	 voitaisiin	 maailmasta	 oppia	 ristipistoja	 tekemällä.	 Miten	 käsityö	 voidaan	 valjastaa	 jo	
muutenkin	 opetuksen	 kohteena	 olevan	 ilmiön	 käsittelyyn.	 Opiskelijat	 ovat	 ottaneet	 aiheikseen	
kaikkea	 lastenoikeuksien	 ja	vessapaperin	hamstraamisen	väliltä.	 	Käsityö	voi	olla	huima	avaruus-
seikkailu,	minkä	aikana	opitaan	 sekä	avaruudesta	että	 kierrättämisestä,	 ja	 jonka	 lopputuotteena	
on	yhdessä	valmistettu	raketin	ohjaamo	sekä	avaruuskoira	matkakumppaniksi.	Käsityön	avulla	voi	
työstää	hankaliakin	asioita,	 yksinäisyys	 ja	 ikävä	ovat	helpommin	käsiteltäviä,	 kun	niille	annetaan	
käsityön	 keinoin	 muoto.	 Opiskelijat	 ovat	 kokeneet	 tehtävän	 haasteelliseksi,	 mutta	 antoisaksi	 ja	
silmiä	 avaavaksi.	 Eheyttävän	 luonteensa	 vuoksi	 se	 soveltuu	 erittäin	 hyvin	 juuri	 varhaiskasvatuk-
seen	sekä	luokanopettajille	–	ympäristöihin	missä	oppiainerajat	voidaan	luontevasti	arjessa	ylittää.		
Esityksen	lopuksi	esittelen	vielä	jo	2014	käsityön	syventävässä	harjoittelussa	toteuttamani	projek-
tin	´Katutaide	ja	julkinen	tila´	missä	kankaanpainon	ja	ompelun	harjoittelun	lisäksi	7.	luokan	oppi-



laat	saivat	kattavan	peruskurssin	katutaiteen	eri	muodoista.	Käsityön	taitojen	harjoittelun	lomassa	
tutustuimme	aiheeseen	eri	näkökulmista	ja	kävimme	loistavia	keskusteluja	muun	muassa	siitä	mi-
tä	taide	on,	kuka	sen	määrittää,	kenellä	on	oikeus	päättää	minkälaisia	ärsykkeitä	koulumatkan	var-
relta	löytyy,	tai	voimmeko	itse	vaikuttaa	ympäristömme	visuaaliseen	ilmeeseen.	
	
	
Jouni	Kaipainen	/	Teknisten	aineiden	opettajat	TAO	r.y.			
Työturvallisuuspoikkeamien	 vähentäminen	 ennakkoehtona	 opettaa	 teknologiaa	 erityisopetuk-
sessa	
	
Suomalaisia	kouluja	pidetään	yleensä	turvallisina	työympäristöinä.	Koulujen	turvallisuuskulttuuris-
sa	kuitenkin	esiintyy	erilaisia	työturvallisuusriskejä	sekä	häiriöitä	ja	väkivaltaa.	Raportointikulttuu-
ria,	joka	on	luonnollinen	osa	henkilöstön	toimintaa	korkean	turvallisuuden	alueilla,	ei	ole	vielä	syn-
tynyt	 kouluissa.	 Tutkimuksessa	 tarkastellaan	 koulun	 turvallisuutta	 henkilöstön	 työturvallisuuden	
näkökulmasta.	 Tutkimuksen	 tavoitteena	 on	 antaa	 uutta	 tietoa	 erityisopetuksen	 henkilökunnalle	
sattuneista	turvallisuuspoikkeamista,	kuten	vaaroista,	onnettomuuksista	ja	läheltä	piti-	tilanteista,	
näiden	ehkäisemiseksi	tulevaisuudessa.	Tutkimus	keskittyy	turvallisuuspoikkeamien		analysointiin	
työturvallisuuden	 alalla	 erityisopetuksen	 yhteydessä.	 Tutkimuksen	 kohteena	olevassa	 erityiskou-
lussa	 opiskelee	 autistisia	 sekä	 kehitysvammaisia	 erityisen	 tuen	oppilaita.	 Jokaisella	 oppilaalla	 on	
henkilökohtainen	 opetuksen	 järjestämistä	 koskeva	 suunnitelma.	 	 Tutkimuksen	 tutkimuskysymys	
on,	millaisia	tapahtumia	erityiskoulujen	henkilökunnalle	tapahtuu.	Tiedot	(N	=	311	tapausta)	kerät-
tiin	digitaaliseen	riskienhallintajärjestelmään	vuoden	2019	aikana.	Kyseessä	on	kokonaistutkimus,	
joka	käsittää	kaikki	henkilökunnan	ilmoittamat	turvallisuuspoikkeamat,	jotka	sattuivat	yhden	vuo-
den	aikana	yhdessä	erityiskoulussa.	Tiedot	analysoidaan	laadullisen	sisällönanalyysin	avulla.	Ennen	
tätä	tutkimusta	tehtiin	esitutkimus,	jossa	analysoitiin	60	tapahtumaa	laadullisen	sisällönanalyysin	
avulla.	Analyysin	ja	luokittelun	aikana	esitutkimuksessa	muodostettiin	kolme	alakysymystä:	missä	
turvallisuuspoikkeamat	 tapahtuivat,	 mikä	 kehonosa	 loukkaantui	 ja	 miten	 oppilaat	 käyttäytyivät	
väkivaltaisesti?	Tässä	tutkimuksessa	tarkennetaan	esitutkimuksen	tuloksia	ja	syvennetään	analyy-
siä.	 	 Kokonaistutkimuksen	 tuloksena	 esitetään	 kokonaisanalyysi	 siitä,	 millaisia	 turvallisuuspoik-
keamia	tapahtui	yhdessä	erityisopetuksen	peruskoulussa	vuoden	kuluessa.	Tulos	auttaa	tapahtu-
mien	hallinnassa	 ja	 turvallisuuskulttuurin	kehittämisessä	erityisopetuksen	 työturvallisuuden	osal-
ta.	 Tulosta	 voidaan	 käyttää	 työturvallisuuspoikkeamien	 vähentämisessä	 ennakkoedellytyksenä	
teknologian	opettamiselle	erityisopetuksessa.			
	
	
Satu	Grönman	&	Eila	Lindfors	/		Turun	yliopisto	(Rauman	Kampus)   				
Designajattelu	kokonaisen	käsityöprosessin	uudistajana	

Designajattelu	(engl.	Design	Thinking)	on	herättänyt	2000-luvulla	kiinnostusta	useilla,	perinteisen	
tuotesuunnittelun	ulkopuolisilla	 aloilla.	Viime	vuosikymmenten	aikana	designajattelusta	on	kehi-
tetty	 kokonaisvaltainen	 lähestymistapa	 kaikkeen	 innovaatiotoimintaan.	 Designajattelu	 on	 ihmis-
lähtöistä,	 järjestelmällisesti	etenevää,	 luovuutta,	 visuaalisuutta,	 toimintaa	 ja	yhteistyötä	hyödyn-
tävää	ongelmanratkaisua,	jossa	uusia	innovaatioita	kehitellään	ammattisuunnittelijoiden	käytössä	
olevia	menetelmiä	 soveltaen,	 erilaisissa	moniammatillisissa	 tiimeissä	 ja	 työryhmissä	 työskennel-
len.	Designajattelussa	 tavoitteena	on	 yhdistää	 käyttäjän	 tarpeet	 teknologian	mahdollisuuksiin	 ja	
kaupallisen	menestymisen	vaatimuksiin.	Yritysmaailman	 lisäksi	designajattelu	on	herättänyt	kiin-
nostusta	myös	opetus-	 ja	koulutusaloilla,	erityisesti	 tulevaisuustaitojen	oppimisen	sekä	monialai-



sen,	 oppiainerajat	 ylittävän	 opetuksen	 näkökulmasta.  	Suomessa	 käsityön	 perusopetuksen	 ope-
tussuunnitelma	pohjautuu	 vahvasti	 kokonaiseen	 käsityöprosessiin,	 jossa	 tavoitteena	 on	 kehittää	
oppilasta	monipuolisesti	suunnittelun,	valmistuksen	sekä	arvioinnin	osa-alueilla. 	Kokonaisen	käsi-
työprosessin	mallissa	on	useita	yhtymäkohtia	designajattelun	prosessimallien	kanssa.	Designajat-
telun	prosessimallien	kehitys	monialaisina	 innovaatio-	 ja	tulevaisuustaitojen	edistäjänä	ei	kuiten-
kaan	 ole	 nähtävissä	 kokonaisen	 käsityöprosessin	mallissa,	 joka	 on	 pysynyt	melko	muuttumatto-
mana	viimeisen	kolmen	vuosikymmenen	ajan.	Käsityöoppiaineessa	perinteisen	käytännön	 tarve-
esineiden	valmistamisen	rinnalle	nousseet	tavoitteet	tulevaisuuden	työelämässä	tarvittavien	taito-
jen	omaksumisesta	ohjaavat	tuote-	ja	yksilökeskeisyyden	kehitystä	kohti	käyttäjä-	ja	yhteisölähtöi-
syyttä.	Tutkimuksemme	 on	 narratiivinen	 kirjallisuuskatsaus,	 jossa	 tarkastellaan	 designajattelun	
kehitystä	opetuskontekstissa	ja	analysoidaan	kolmen	tunnetun	designajattelun	prosessimallin	kes-
keiset	 vaiheet,	 erot	 ja	 yhtäläisyydet.	 Analyysin	 perusteella	 tutkimuksessa	 rakennetaan	 ehdotus	
uudistetusta	 kokonaisen	 käsityöprosessin	mallista,	 jossa	 nykyisten	 suunnittelun,	 valmistuksen	 ja	
arvioinnin	vaiheiden	lisäksi	korostuvat	designajattelun	lähtökohdista	käyttäjälähtöisyys,	 ideoinnin	
laajentaminen,	 ongelman	 rajaaminen,	 prosessin	 iteratiivisuus,	 arviointi	 osana	 prosessin	 jokaista	
vaihetta	sekä	yhteistyön	ja	kommunikoinnin	merkitys.  	

		

Jaana	Kärnä-Behm	&	Beisa	Wilkman	/	Helsingin	yliopisto			
Ilmaisu	käsityön	laaja-alaisena	oppimisen	ja	opetuksen	kohteena			
	
Käsityön	tekeminen	jälkimodernissa	tilanteessa	ja	kulttuurissa	on	muuttunut	suuntaan,	jossa	yksi-
oikoisen	tarvelähtöisyyden	sijaan	käsitöillä	ajatellaan	olevan	myös	ilmaisullista	merkitystä.	Puhe	ja	
ajatus	käsityöilmaisusta	näyttäytyy	niin	käsityön	tutkimuksessa	kuin	viimeaikaisessa	koulutuspoliit-
tisessa	puheessa.	Mutta	mitä	käsitöillä	 sitten	 ilmaistaan?	Onko	käsityöilmaisu	 jotakin	omalakista	
vai	 vertautuuko	 puhe	 ilmaisusta	 aina	 esimerkiksi	 taiteeseen?	Millä	 tavoin	 ilmaisusta	 käsityöhön	
liittyen	ja	sen	ympärillä	puhutaan?		Esityksen	alussa	tarkastellaan	muutamia	ideologisia	ja	koulu-
tuksellisia	konteksteja,	joita	ilmaisullisuuden	tarkasteluun	käsityön	yhteydessä	perinteisesti	ja	tut-
kimuksen	 kautta	 on	 ollut	 tarjolla.	 Esitykseen	 liittyvässä	 empiirisessä	 tutkimuksessa	 tarkastellaan	
käsityöopettajaopiskelijoiden	 käsityöilmaisuun	 liittämiä	 merkityksiä	 heidän	 aiheeseen	 liittyvien	
kirjoitelmien	 pohjalta.	 Käsityöilmaisu	 käsitetään	 työssä	 sosiokulttuurisista	 lähtökohdista	 laajana	
tietoa,	taitoa	ja	arvoja	peilaavana	prosessina,	johon	tekijän	kulttuurinen	tausta	ja	perinteet	vaikut-
tavat.	Tutkimusaineisto	analysoitiin	sisällönanalyysia	ja	tulkitsevaa	diskurssianalyysia	hyödyntäen.	
Analyysin	ensimmäisessä	vaiheessa	tutkittiin,	millaisia	merkityksiä	käsityöopettajaopiskelijat	 liitti-
vät	 käsityöilmaisuun	 omaa	 käsityöilmaisua	 kuvatessaan.	 Jälkimmäisessä	 analyysivaiheessa	 tulkit-
tiin	aineistosta	nousevia	vakiintuneita	ilmaisuun	liittyviä	puhetapoja,	diskursseja.	Näitä	aineistosta	
rakentui	 neljä:	 kestävän	 käsityön,	 virheettömän	 tekemisen,	 kauneuden	 ja	 ei-ilmaisun	 diskurssit.			
Vaikka	 ilmaisu	tuo	käsityöhön	viitteitä	taiteellisesta	 ilmaisusta,	 todettiin	käsityöilmaisu	tutkimuk-
sessa	monitulkintaiseksi.	Ilmaisun	näkökulmasta	ongelmallisena	nousi	esiin	käsityön	tuote-	ja	tar-
velähtöinen	konteksti,	jossa	käytännöllisyyden	koettiin	poissulkevan	käsityön	ilmaisevuutta.	Erityi-
sesti	 käsityön	 aineenopetuksen	 näkökulmasta	 tutkimus	 osoitti,	 että	 käsityöilmaisuun	 liitettyjen	
merkitysten	 pohtiminen	 auttaa	 käsityön	merkityksen	monimuotoisuuden	 ymmärtämisessä.	 Tut-
kimus	herättää	kysymyksiä	myös	käsityön	sukupuolittuneisuuden	nykytilasta	sekä	ajatuksen	käsi-
työilmaisu	 käsitteeseen	 sisältyvästä	mahdollisuudesta	 tarkastella	 käsityöhön	 liittyviä	 laaja-alaisia	
merkityksiä	ja	näkökulmia.		
	



	
Ulla	Kiviniemi	/	Jyväskylän	yliopisto			
Opettajaopiskelijoiden	ajatuksia	ilmaisupainotteisesta	käsityöstä	
	
Ilmaisullinen	käsityön	opetuksen	kehittämishanke	toteutettiin	vuosina	2018-2019	opettajankoulu-
tuksessa	Jyväskylän	yliopistossa.	Toiminnan	tavoitteena	oli	 lisätä	tulevien	opettajien	opetussuun-
nitelmaymmärrystä	 ja	 suunnata	heidän	 kasvatusajatteluaan	 ilmaisulliseen	 käsityöhön.	Perusope-
tuksen	käsityön	opetussuunnitelman	(2014)	mukaan	ilmaisu,	muotoilu	ja	teknologia	toimivat	käsi-
työn	oppimistehtävien	pohjana	koulussa.	Tässä	hankkeessa	luokanopettajaopiskelijat	(N=29)	teki-
vät	 työpajoissa	erilaisia	käsityöteoksia.	Tehtävien	 tarkoituksena	oli	avata	 ilmaisullista	käsityöpro-
sessia,	jossa	toimijat	tutkivat	ja	ilmaisevat	omia	näkemyksiään	käsityön	keinoin	antaen	toiminnal-
leen	persoonallisia	merkityksiä.	Pajoissa	harjoitettiin	mm.	rakentelua,	kirjontaa	ja	kudontaa	ja	teh-
täviin	oli	 liitetty	myös	muuta	 ilmaisullista	 toimintaa,	 kuten	 roolinottoa,	esittelypuheita	 ja	 luovaa	
kirjoittamista.	Opettaja-ajattelua	pyrittiin	virittämään	ja	syventämään	omakohtaisella	toiminnalla	
ja	pedagogisin	keskusteluin.	Opiskelijoiden	pohdintoja	 ja	tuntemuksia	tekemisen	merkityksistä	 ja	
kartoitettiin	myös	kysymyslomakkeen	avoimin	kysymyksin.	Tässä	esityksessä	keskitytään	tulevien	
opettajien	 mietelmiin	 ja	 kokemuksiin	 ilmaisupainotteisesta	 käsityöstä.	 Joidenkin	 opiskelijoiden	
vastauksista	ilmeni,	että	ilmaisupainotteinen	käsityö	ei	ole	heille	lähtökohtaisesti	ominaista	aluet-
ta	eikä	tällainen	toiminta	asetu	heidän	mukavuusalueelleen,	kun	taas	toisia	kokeileva	ja	mielikuvil-
la	leikittelevä	toiminta	puhuttelee	paremmin.	Kokeiluhanke	osoittaa,	että	asiaan	on	syytä	paneu-
tua	opettajankoulutuksessa	monipuolistamaan	opetussuunnitelman	mukaista	käsityönopetusta.	
	
	
Anssi	Salonen	/	Itä-Suomen	yliopisto		
Käsityötieteen	opiskelijoiden	käsityksiä	teknologiasta	
	
Käsityö	 on	 oppiaine	 jossa	 toteutetaan	 käsityöilmaisuun,	muotoiluun	 ja	 teknologiaan	 perustuvaa	
toimintaa	(POPS,	2014).	Teknologia	on	poikkitieteellinen	käsite	ja	sen	määrittely	hieman	vaihtelee	
eri	tieteenalojen,	oppiaineiden	ja	aineryhmien	näkökulmista	tarkasteltuna.	Keskeistä	on	kuitenkin	
että	 ihminen	kehittää	 ja	hyödyntää	 tarkoituksenmukaisesti	 erilaisia	 teknologisia	 ratkaisuja,	 jotka	
soveltavat	erityisesti	luonnontieteiden	ilmiöitä	luovan	ongelmanratkaisun	kautta	(de	Vries,	2016).	
Teknologian	käsitteellistämiseen	ja	luonteen	määrittelyn	yhteyteen	on	liitetty	myös	eettisiä,	sosi-
aalisia	 ja	ympäristö	näkökulmia.	37	käsityötieteen	pää-	 ja	 sivuaineopiskelijaa	vastasivat	kyselylo-
makkeeseen	 opintojensa	 alkuvaiheessa.	 Kyselyssä	 selvitettiin	 heidän	 käsityksiään	 teknologian	
määritelmästä	ja	luonteesta	sekä	heidän	asenteestaan,	kiinnostuksestaan	ja	minäpystyvyydestään	
teknologiaa	kohtaan.	Tulokset	osoittavat	että	käsityötieteen	opiskelijat	korostavat	tieto-	ja	viestin-
täteknologian	sovelluksia	teknologiaa	määritellessään,	mutta	osa	opiskelijoista	määritteli	teknolo-
giaa	myös	mekaniikan	ja	eri	materiaalien	yksinkertaisina	sovelluksina.	Teknologian	yhteiskunnalli-
set,	 sosiaaliset	 ja	 taloudelliset	ulottuvuudet	ovat	opiskelijoiden	mielestä	vähäisemmässä	 roolissa	
teknologia	luonnetta	määritellessä.	Opiskelijoiden	asenne	ja	kiinnostus	teknologiaa	ja	sen	käyttöä	
kohtaan	olivat	korkealla,	mutta	minäpystyvyyden	tunne	alhainen.	Opiskelijoiden	osittain	stereoty-
piset	 käsitykset	 teknologiasta	 ja	 alhainen	minäpystyvyyden	 tunne	 teknologian	 ymmärrystä	 koh-
taan	asettavat	haasteen	käsityön	teknologioiden	konkretisoimiselle,	kehittämiselle	ja	hyödyntämi-
selle	käsityön	opettajankoulutuksessa.	Tuloksia	voidaan	soveltaa	teknologia	käsitteen	jatkomäärit-
telyssä	 käsityön	 kontekstissa	 sekä	 perusasteen	 ja	 korkeakoulutuksen	 opetuksen	 suunnittelun	 ja	
toteutuksen	apuna.	
	



	
Hannu	Hämäläinen	/	Helsingin	yliopisto			
Teknisen	työn	valinnaisten	opintojen	vaikuttavuus	tekniikan	alan	opintoihin	hakeutumiselle	
	
Teknisen	 työn	 opinnot	 ovat	 vähentyneet	 perusopetuksessa	 merkittävästi	 käsityön	 tuntijaon	 ja	
opetussuunnitelman	 muutosten	 myötä.	 Perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteiden	 mu-
kaan	käsityön	kasvatustehtävänä	on	tukea	oppilaiden	työelämään	ja	ammattiin	 liittyviä	valintoja.	
Käsityön	 valinnaisten	 opintojen	 merkitystä	 oppilaan	 jatko-opintoihin	 hakeutumiseen	 ja	 työelä-
mään	suuntautumiseen	on	tutkittu	vähän.	Metallitaitajat-hankkeessa	kehitetään	yläkoulun	tekni-
seen	 työhön	 työelämäsuuntautunut	 kurssi	 ja	 tutkitaan	 sen	 vaikuttavuutta	 oppilaiden	 jatko-
opintoihin	hakeutumiselle.	Tämä	tutkimus	on	tärkeä,	koska	monien	tekniikan	alojen	koulutusoh-
jelmissa	on	yhä	kasvava	pula	hakijoista.	Tutkimus	on	erityisen	ajankohtainen	juuri	nyt,	kun	oppi-
velvollisuus	laajenee	toiselle	asteelle	ja	jokaisen	oppilaan	on	hakeuduttava	jatko-opintoihin.		Tut-
kimus	 toteutetaan	 perusopetuksen	 8.	 ja	 9.	 luokalla	 2021–2023.	 Valinnaisainekokeilussa	 luodaan	
opettajien	 ja	 opinto-ohjaajien	 verkosto,	 joka	 toimii	 yhteistyössä	 ammatillisen	 koulutuksen,	 elin-
keinoelämän	 yritysten	 ja	 Teknologiateollisuus	 ry:n	 kanssa.	 Ensimmäisessä	 toimintatutkimukselli-
sessa	 vaiheessa	 kerätään	 laadullista	 tutkimusaineistoa	 viidessä	 Suomen	 kunnassa	 toteutettavaa	
Metallitaitajat-kurssia	varten	hankkeeseen	osallistuvilta	oppilailta,	opettajilta	ja	yhteistyökumppa-
neina	toimivilta	oppilaitoksilta	 ja	yrityksiltä.	Toisessa	vaiheessa	toteutettavassa	valinnaiskurssiko-
keilussa	kerätään	tietoa	oppilaiden	käsityksistä	ja	valinnoista	sekä	seurataan	pitkittäistutkimukse-
na	 heidän	 sijoittumistaan	 jatko-opintoihin.	 	 	 Tutkimus	 tuottaa	 uutta	 tietoa	 oppilaiden	 jatko-
opintoihin	hakeutumista	selittävistä	tekijöistä	ja	valinnaisten	opintojen	vaikuttavuudesta.	Tulosten	
perusteella	 voidaan	 kehittää	 perusopetuksen	 teknisen	 työn	 opetusta	 ja	 palauttaa	 sen	 suosiota	
sekä	vahvistaa	yhteistyötä	tekniikan	alojen	koulutusten	kanssa.	Tutkimukseen	kuuluvalla	kehittä-
mishankkeella	odotetaan	olevan	vaikuttavuutta	tekniikan	alojen	arvostukseen	asiantuntemusalu-
eena	ja	elämänurana	sekä	tekniikan	alojen	koulutusten	vetovoimaan.		
	
	
Mika	Metsärinne,	Antti	Hilmola,	Manne	Kallio,	Anssi	Salonen	&	Kalle	Virta	/	Helsingin	yliopisto	
Käsityön	teknisen	työn	työtapojen	teoreettis-didaktiset	perusteet			
	
Tiivistelmä		Perusopetuksen	käsityön	opetussuunnitelman	perusteiden	(2014)	mukaan	opetukses-
sa	 käytetään	 teknisen	 työn	 ja	 tekstiilityön	 työtapoja.	Opetussuunnitelman	perusteissa	 ei	 kuiten-
kaan	 ole	 näiden	 työtapojen	 kuvauksia.	 Tutkimuksen	 tavoitteena	 on	 kuvata	 teoreettis-didaktiset	
perusteet	teknisen	työn	työtapojen	valintaa	ja	niiden	opetusta	varten.	Tutkimusmenetelmänä	on	
toimintatutkimuksellista	 tutkimusotetta	 hyödyntävä	 etnografinen	 ja	 laadullinen	 tapaustutkimus.	
Teknisen	työn	asiantuntijoilta	(n11)	koottu	ja	analysoitu	tieto	on	jäsennetty	soveltamalla	pedago-
gisen	ajattelun	kolmea	tasoa.	(Kansanen,	Tirri,	Meri,	Krokfors,	Husu	&	Jyrhämä	2000,	25).	Tulokse-
na	esitetään	käsityön	teknisen	työn	työtapojen	1)	Painopistealue	ja	sen	tieteelliset	ulottuvuudet,	
2)	Didaktiset	perusteet	 ja	3)	Opetuksessa	sovellettavat	tekniikan	alat.	Nämä	teoreettis-didaktiset	
perusteet	tarjoavat	monipuolisen,	mutta	myös	aiempaa	yhtenäisemmän,	perustan	teknisen	työn	
työtapojen	opetuksen	ja	oppimisen	tutkimiseksi.	Tuloksia	voidaan	soveltaa	teknisen	työn	työtapo-
jen	tavoitteiden	kuvaamiseksi	perusasteen	opetuksessa	ja	opettajankoulutuksessa.	


